ENTITAT

Reus Esport i Lleure SA

EXPEDIENT

SRV 2019-0101

DENOMINACIÓ

«Serveis d’arquitectura tècnica associats a les obres de construcció del nou Polilleuger Joan
Rebull: Direcció d’execució (DEO), control de qualitat (PCQ) i coordinació de seguretat i
salut (CSS)»

ANUNCI DE LICITACIÓ
S’anuncia la convocatòria de licitació pública, d’acord amb l’article 135 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre
de, de Contractes del Sector Públic:

1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Reus Esport i Lleure SA.
b) Número d’identificació: A43544626
c) Dependència que tramita l'expedient: Direcció
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador:“la construcció, promoció, gestió, administració, explotació
i millora per compte propi, de les administracions públiques o de tercers de tot tipus d’instal·lacions
i equipaments esportius, recreatius i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat o bé li
siguin adscrites per l’Ajuntament o pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma
admesa en dret”.
f) Central de compres / contractació conjunta. No
g) Número d'expedient: SRV 2019- 0001
h) Domicili: Carrer de Mallorca, 1
i) Localitat i codi postal: Reus CP: 43205.
j) Codi NUTS: ES514
k) Telèfon: 977010888.
l) Adreça electrònica per la licitació: sabenza@reusesport.cat
m) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://www.reusesport.cat/perfil-del-contractant
2 Comunicació i obtenció d’informació
a) Accés lliure, directe, complet i gratuït als plecs de la contractació a l'adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/RELLSA
b) Les ofertes o sol·licituds de participació han d'enviar-se per
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/RELLSA

via

electrònica

a:

c) Data límit d’obtenció d’aclariments i/o informació addicional sobre els plecs i altra documentació
complementària: Fins a 9 dies abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes, els licitadors
poden demanar informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària o demanar
aclariments, informació que es facilitarà almenys 5 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la
presentació d’ofertes. Podran formular-les: per correu electrònic a l’adreça sabenza@reusesport.cat o a
través de la PSCP a l’apartat dubtes i preguntes.
En els casos en què el que s’hagi sol·licitat siguin aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
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documentació, les respostes seran publicades a la licitació específica inserida al perfil del contractant de
la PSCP. https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/RELLSA i tindran caràcter
vinculant.

3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis d’arquitectura tècnica associats a les obres de construcció del nou
Polilleuger Joan Rebull: Direcció d’execució (DEO), control de qualitat (PCQ) i coordinació de seguretat i
salut (CSS) i liquidació de les obres.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots : No
d) Lloc d'execució: REUS
Domicili i codi postal: avinguda Onze de setembre, número 8A
e) Termini d'execució: 12 MESOS, però en funció de la durada de les obres, que pot incorporar reducció
de termini
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV:
71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció
71200000-0 Serveis d’arquitectura i serveis connexes
71247000-1 Supervisió del treball de construcció
h) Codi NUTS: ES514
4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert no subjecte a regulació harmonitzada
e) S’aplica un acord marc: No.
f) Subhasta electrònica: No.
5 Dades econòmiques
a) Valor estimat del contracte (VEC): 35.843,61 € sense IVA, desglossament :
Direcció execució obra 26.748,96 €
Coordinació seguretat i salut 6.687,24€
Control de qualitat 2.407,41 €
b)

Pressupost base de licitació (PBL) 43.370,77€ IVA inclòs (35.843,61€ PREU BASE + 7.527,16€ IVA)

6 Admissió de variants:
No
7 Garanties
Provisional: NO

Definitiva: SI. 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No s’exigeix ni existeix per a la prestació objecte del contracte
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional (apartat G quadre
característiques - ’annex 3) .
SOLVÈNCIA ECONÒMICA ( PRC)
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Pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per riscos professionals vigent fins a la fi del termini de
presentació d’ofertes, per import de cobertura no inferior a 35.843,61€ per sinistre, a més, del
compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant
tota l’execució del contracte. Aquest requisit s’entén complert pel licitador o candidat que inclogui amb
la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança
exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils a què es refereix l’apartat 2
de l’article 150 LCSP.
Acreditació: per mitjà d’un certificat expedit per l’assegurador, en què constin els imports i riscos
assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant
de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos en que procedeixi.
SOLVÈNCIA TÈCNICA ( titulació i treballs)
Titulació: Arquitecte tècnic- Aparellador- Enginyer d’edificació; en tots els casos col·legiat exercent.
Acreditació: certificat del col·legi professional acreditatiu de la col·legiació com a exercent. Atès que
s’ha d’estar col·legiat durant tota l’execució del contracte i com a mínim abans de l’últim dia del
període de presentació d’ofertes, es podrà demanar l’ actualització del certificat si ha caducat.
Treballs: En els últims 10 anys, haver dirigit DEO, CSS i PCQ de les obres de construcció d’un
equipament públic o privat d’una superfície mínima 1.000m2 (usos: sanitari, social, cultural, comercial,
industrial, residencial i serveis) Queden exclosos els usos esportius i educatius. Tipus d’actuació: obra
nova. Es pot acreditar mitjançant una actuació conjunta o per separat sempre i quan s’acrediti la
realització dels 3 tipus de treballs (DEO, CSS, PCQ). Dades que s’han d’acreditar : autoria, tipologia
d’obra i superfície. Treballs finalitzats.
Acreditació: s'admetran els següents mitjans , podent-se complementar entre ells amb la finalitat que
totes les dades quedin informades:
-Certificats de bona execució o de realització emesos pel destinatari del servei
- Certificat de final d’obra visat per col·legi professional
-Certificat de final de coordinació de seguretat i salut de l’obra visat per col·legi professional
- Certificat final de control de qualitat visat per col·legi professional
- Contractes subscrits amb entitats del sector públic
- Declaració de l'empresari acompanyada dels documents que es troben en poder del mateix que
acreditin la realització de la prestació , que podrà exigir ser complementada a petició de l’òrgan de
contractació
EMPRESES DE NOVA CREACIÓ:
Econòmica: les previstes en les mateixes condicions i mitjans d’acreditació.
Tècnica: Donat que la solvència tècnica es refereix exclusivament al personal tècnic que participarà en el
contracte, no és necessari establir condicions particulars per a les empreses de nova creació en tant
que aquestes hauran de complir necessàriament amb la solvència tècnica o professional precedent.
CLASSIFICACIÓ ALTERNATIVA: Per aquesta prestació no existeix d’entre els grups i subgrups previstos
legalment un supòsit que permeti classificar el servei

9 Criteris d’adjudicació
De conformitat amb l'apartat H del quadre de característiques del contracte i l’annex 4. Resum:
Automàtics (100 punts) *1
A) PREU

Punts
60

B) EXPERIÈNCIA

16*2*3

3

C) MILLORES EQUIP

12

D) MILLORES SEGUIMENT I CONTROL

12

TOTAL

100 PUNTS

1

*Llindar mínim: obtenir 8 punts entre els criteris B) a D), si no, quedarà exclosa l’oferta.
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*Llindar mínim: obtenir 3 punts al criteri B), si no, quedarà exclosa l’oferta

3*

Nota: si la forma jurídica del licitador no permet associar o vincular el subjecte emprat per acreditar
les experiències,que s'haurà d’adscriure expressament al contracte, s’aportarà juntament amb el
model d’oferta document acreditatiu de la vinculació professional amb el licitador.

10 Condicions especials per l’execució del contracte:
Fixades d’acord amb la proposta de la La Direcció General de Contractació Pública (ANNEX 6).
ÈTICA :
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta, així els
licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o
durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes,etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada
per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb REUS ESPORT I LLEURE SA o administracions de referència, sens perjudici
del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.
Penalitat associada: Clàusula 23a i annex 7 del plec
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:
NO
12 ACP aplicable al contracte
No
13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci
de licitació al perfil del contractant. Si l’últim dia del termini de presentació fos inhàbil, aquest
s’entendrà prorrogat el primer dia hàbil següent.
b) Documentació que cal presentar: descrita a la clàusula onzena dels plecs. Resum.Sobre A i B.
c) Presentació d’ofertes: Únicament presentació electrònica descrita a la clàusula onzena del plec,
mitjançant l’eina del sobre digital habilitada a l’espai de licitació concret. Adreça:
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d)
e)
f)
g)
h)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/RELLSA
Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Només hi ha un lot
S’accepta la facturació electrònica: NO
S’utilitzen les comandes electròniques: NO
S’utilitza el pagament electrònic: NO
Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives NO

14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Reus Esport i Lleure SA.
b) Lloc: El que s’indiqui expressament en el perfil del contractant
c) Data i hora: La que s’indiqui expressament en el perfil del contractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: públic.
15 Despeses d'anunci:
No
16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds :
Català o castellà.
17 Recurs
Òrgan competent en procediments de recurs : previst a la clàusula 39a del plec. No procedeix recurs
especial.
18 El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea:
NO

Luis Alberto Rodríguez Merayo
Firmado digitalmente
Luis Alberto
por Luis Alberto
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ MERAYO MERAYO - DNI DNI 39683784K (SIG)
Fecha: 2019.05.15
39683784K (SIG) 11:24:51 +02'00'

Òrgan de contractació – REUS ESPORT I LLEURE SA

5

